
Protokoll fra konstituerende møte 1/2018 Stipendiatrådet 
Mandag 15. januar kl. 1600-1800 i Oasen, 3. etasje Domus Biblioteca 

 
Til stede / Present: Henriette N. Tøssebro, Nils Gunnar Skretting, Ingrid Birgitte Lund, Hanna Ahlström, Luca 

Tusoni, Worku Gedefa Urgessa, Gunnhild Storbekkrønning Solli 

Konstituerende møte og valg av roller / Constitutional meeting and elected roles 
I samsvar med vedtektene fordeles vervene som stipendiatenes representant i Programrådet for 

forskerutdanning og i Fakultetsstyret på leder og sekretær. 

Leder / Chair 
Nils Gunnar Skretting 
 
Sekretær / Secretary 
Ingrid Birgitte Lund 
 
Økonomi / Budget 
Hanna Ahlström 
 
Webansvarlig / Web manager 
Luca Tosoni 
 
Sosiale aktiviteter / Social activities 
Ingrid Birgitte Lund 
 

Vara / substitute 
Hanna Ahlström 

 
Spesiell representasjon forendringer kontorfasilitetene / Special representative office facility 
changes 
Nils Gunnar Skretting 
 

Valg av representanter til Juridisk fakultets Ledelses- og utvalgsmøter / Elected 

representatives to the Faculty of Law Management and Committee meetings 
 

Fakultetsstyret 

 
Valgt representant / Elected representative 
Nils Gunnar Skretting 
  
1. vara / substitute 1 
Gunnhild Storbekkrønning Solli 
 
2. vara / substitute 2 
Hanna Ahlström 
 
 



Programrådet for forskerutdanning (PFF) 

 
Valgt representant / Elected representative 
Ingrid Birgitte Lund 
  
Vara / substitute 
Gunnhild Storbekkrønning Solli 
 

Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) 

 
Valgt representant / Elected representative 
Worku Gedefa Urgessa 
 
Vara / substitute 
Gunnhild Storbekkrønning Solli 
 

Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) 

Valgt representant / Elected representative 
Hanna Ahlström 
 
Vara / substitute 
Luca Tosoni 

Vedtak om fremdrift / Decisions on progress 
 

 Nils-Gunnar sender ut en epost til alle doktorgradsstipendiater og informerer om dette 

konstitusjonelle møtet og det uformelle valget av nytt styremedlem Gunnhild 

Storbekkrønning Solli. Dette må godkjennes. / Nils-Gunnar will send out an email to all PhD 

Candidates and inform about this constitutional meeting and the informally elected board 

member Gunnhild Storbekkrønning Solli. This election must be approved. 

 Ingrid sender ut denne protokollen sammen med et forslag til datoer for neste styremøte. 

Hun vil også kontakte tidligere leder Daniel Arnesson for å be om et veiledende møte for å 

søke om ny finansiering. / Ingrid will send out this protocol together with a suggestion on 

dates for the next Council meeting.  

 Vi arrangerer en middag sammen med det gamle PhD-rådet. Hanna sender ut en doodle for å 

avgjøre datoen. / We will arrange a dinner together with the old PhD Council. Hanna will 

send out a doodle to settle the date. She will also contact former Chair Daniel Arnesson to 

ask for a meeting to get guidance in applying for new funding 

 Luca kommuniserer med IT for å inkludere Gunnhild i e-postlisten til Stipendiatrådet og gi 

dem beskjed om at tidligere leder Henriette N. Tøssebro skal fjernes. / Luca will 

communicate with IT in order to include Gunnhild in the Council email list and let them know 

that Former Chair Henriette N. Tøssebro should be removed. 

Ytterligere kommentarer / Additional comments 
 
Styret bemerker at det er upassende at rollefordelingen mellom styremedlemmene ikke avklares i 

forbindelse med valget og før det konstituerende møtet. / The board notes that it is inappropriate 



that the roles of the elected board members are not established during the voting process and 

before the constitutional meeting.  

Statuttene for Stipendiatrådet må gjennomgås. / The statutes for the Scholarship Council must be 

reviewed. 


